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Σύντομος ενημερωτικός οδηγός

40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Επιμέλεια κειμένων:
Ελένη Χατζημήτρου: Φιλόλογος, Υποδιευθύντρια 4ου ΓΕΛ Κορυδαλλού
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρόγραμμα
«Σχολεία- Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Η ταυτότητα του προγράμματος
Διοργανωτής: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έχει την
υποστήριξη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στην Ελλάδα, υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (εγκύκλιος:
88621/ΓΔ408/07/2020) και της Βουλής των Ελλήνων. Υποστηρίζεται επίσης από τους
Έλληνες Ευρωβουλευτές και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Παν/μίου Πειραιά.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος


Η ανάδειξη των αξιών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας



Απόκτηση βασικών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της



Η ενημέρωση των νέων για τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό καθώς και για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και
τις δυνατότητες για ενεργότερη συμμετοχή τους στο δημοκρατικό γίγνεσθαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Κεντρική δράση
40 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1ος θεματικός άξονας: «40 χρόνια σε 40 λέξεις. Πώς και πόσο άλλαξε η ζωή μας
αυτές τις 4 δεκαετίες»
2ος θεματικός άξονας: «Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα»

1ος θεματικός άξονας
40 χρόνια σε 40 λέξεις
Πώς και πόσο άλλαξε η ζωή μας αυτές τις 4 δεκαετίες

40 χρόνια σε 40 λέξεις


Ειρήνη



Σταθερότητα



Ευημερία



Αξίες



Διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων



Ευρωπαϊκή ιθαγένεια



Ο Χώρος και η συνεργασία Σέγκεν



Ενιαία Αγορά (ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,
ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων)



Προστασία των εξωτερικών συνόρων



Πράσινη ανάπτυξη



Προγράμματα ΕΣΠΑ



Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση



Μαζικός εμβολιασμό
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Αναλυτικότερα, τα οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

 Ειρήνη, Σταθερότητα, Ευημερία
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι βιώνουμε μισό αιώνα ειρήνης και
σταθερότητας, παράγοντες που έχουν βελτιώσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων Ευρωπαίων.

 Αξίες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από μια οικονομική ένωση, είναι κοινότητα αξιών με στόχο την εξασφάλιση μίας δίκαιης και ασφαλούς κοινωνίας. Σημαντικές
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, ο αμοιβαίος
σεβασμός μεταξύ των λαών, η ανεκτικότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων, η πολυμορφία.
Ο σεβασμός των αξιών αυτών αποτελεί προϋπόθεση για κάθε προσχώρηση νέου
κράτους μέλους στην Ένωση. Θεματοφύλακας της δημοκρατίας είναι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Είναι η φωνή του πολίτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, οι
ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές, να υποβάλλουν αναφορές στην
Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ, να επικοινωνούν με τον βουλευτή τους στο ΕΚ, να διατυπώνουν αιτήματα.
Οι αξίες της ΕΕ είναι εμφανείς στις αφίσες που κάθε
χρόνο κυκλοφορούν για την ημέρα της Ευρώπης, την 9
Μαΐου, την ημέρα της «ιστορικής διακήρυξης» του Σουμάν. Οι αξίες αυτές είναι η ενότητα στην πολυμορφία, το
ενδιαφέρον για τα κοινά, η ενεργός ανάμειξη, ο διάλογος και η συνεργασία.
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 Διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι ένας κωδικοποιημένος κατάλογος των
θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία καθορίζονται στα κεφάλαια με τους εξής τίτλους:
«Αξιοπρέπεια», «Ελευθερίες», «Ισότητα», «Αλληλεγγύη», «Δικαιώματα των πολιτών»
και «Δικαιοσύνη».

 Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1992 (Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, Μάαστριχτ)
και προβλέπει τα εξής: Κάθε υπήκοος κράτους μέλους είναι αυτόματα και πολίτης της
ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. Απεναντίας, παρέχει
σε όλους τους πολίτες της ΕΕ μια δέσμη πρόσθετων δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες της ΕΕ και αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς
μας. Αυτά συγκεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
•

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην επικράτεια της Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία αφορά τους εργαζόμενους , τους τουρίστες, τους φοιτητές, τους μαθητές .
Κάθε χρόνο, πάνω από 400 000 νέοι σπουδάζουν ή βελτιώνουν τα προσόντα τους
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της
ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

•

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις κοινοτικές και δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας,

•

διπλωματική και προξενική προστασία κάθε κράτους μέλους στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης είναι
υπήκοος,

•

δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόσβασης στο διαμεσολαβητή.
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 Ο Χώρος και η συνεργασία Σένγκεν
Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν του 1985. Ο Χώρος Σένγκεν εξασφαλίζει ελεύθερη κυκλοφορία
των πολιτών χάρη στην κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ των χωρών της
ΕΕ. Οι πολίτες των χωρών της ΕΕ δε χρειάζονται διαβατήριο για να ταξιδέψουν εντός
του χώρου Σένγκεν, Οι χώρες Σένγκεν δεν πραγματοποιούν πλέον ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, έχουν όμως ενισχύσει τους ελέγχους στα εξωτερικά τους σύνορα. Η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών αρχών των κρατών μελών είναι στενή.

 Ενιαία αγορά
Στην ενιαία αγορά της ΕΕ (γνωστή και ως εσωτερική αγορά) εξασφαλίζεται ελεύθερη
κυκλοφορία ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το
δικαίωμα, να ζουν, να κάνουν αγορές, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να κάνουν ταξίδια
αναψυχής, να συνταξιοδοτούνται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και εν γένει να απολαμβάνουν πολιτισμικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά προϊόντα απ’ όλη την Ευρώπη. Καταργούνται, έτσι, η γραφειοκρατία και οι εμπορικοί φραγμοί.
Παράλληλα, χάρη στον ανταγωνισμό μειώθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν οι επιλογές των
καταναλωτών. Ενδεικτικά :
−

Οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Ευρώπη κοστίζουν σήμερα πολύ λιγότερο απ΄ ό,τι

κόστιζαν πριν από δέκα χρόνια.
−

πολλοί αεροπορικοί ναύλοι μειώθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες αεροπορικές

συνδέσεις.
−

πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν σήμερα τον προμηθευ-

τή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
Η ενιαία αγορά εξασφαλίζει τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ:
−

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

−

Ελεύθερη διακίνηση αγαθών

−

Διακίνηση υπηρεσιών

−

Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων
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2ος θεματικός άξονας
Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελληνική Εκπαίδευση
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
 ΕΣΠΑ (2007-2013): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικοί πόροι)
 ΕΣΠΑ (2014-2020): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Τα προγράμματα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν δράσεις σε τρεις πυλώνες :
1. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
3. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

1ος πυλώνας: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Υπάρχουν πολλά, ενδιαφέροντα και αποτελεσματικά προγράμματα που υποστηρόζνται
από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ενδεικτικά, έχουν συγχρηματοδοτηθεί τα παρακάτω έργα:
1. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΑΣ
για πολίτες 18 και άνω. Λειτουργούν 76 ΣΔΕ εκ των οποίων 12 σε Καταστήματα Κράτησης και 23 τμήματα εκτός έδρας, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.
2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
290 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΔΒΜ
3. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οργανώνουν δράσεις και προγράμματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διεξάγουν σεμινάρια και ημερίδες για επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

8

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική μέθοδο Project (2011)
 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.).
 Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση )(2021).

5. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

i.

“Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων” (ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2013-2020).
Το έργο εστιάζει στο ψηφιακό σχολείο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:
 Την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, η οποία αξιοποιείται κατεξοχήν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 Τα Διαδραστικά σχολικά βιβλία διαθέτουν υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν
ενδεικτικά σε εκπαιδευτικά βίντεο σε διαδραστικές ασκήσεις, σε εκπαιδευτικές
ψηφιακές αναπαραστάσεις-προσομοιώσεις
 «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα» (2013-2019)
 Αποθετήρια ψηφιακών διδακτικών σεναρίων
 Φωτόδεντρο :
 Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών αντικειμένων με συλλογές ψηφιακών
πόρων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά βίντεο και λογισμικά, κά.
 Βάση δεδομένων «Πρωτέας»
 Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (A.E.S.O.P. – Advanced Electronic Scenarios Operating Platform
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ii.

«Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση»
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από

την Ε.E. και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους φιλολόγους με επιστημονικές μελέτες, αρχεία, κείμενα για την Ιστορία, την
νεοελληνική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική γλώσσα.
Είναι ένας πολύτιμος οδηγός τόσο για τους φιλολόγους όσο και τους μαθητές, καθώς διαθέτει πλούσιο επιστημονικό υλικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Επιστημονικές μελέτες, Πηγές για την Ιστορία, την Νεοελληνική και Μεσαιωνική Λογοτεχνία, την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Λεξικά.

10

2ος πυλώνας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
 Πρόγραμμα το Erasmus +.
 Το Erasmus+ 2014-2020
Το Erasmus + 2014-2020 στηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και
τον αθλητισμό.
Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου
Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας)
Βασικές Δράσεις του προγράμματος είναι
 Η κινητικότητα των ατόμων (μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα χωρών της ΕΕ, για σπουδές, σεμινάρια, εργασία)
 Η συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
 Η ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

 Erasmus+ 2021-2027
Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ 2021-2027 εκτιμάται σε 26,2 δισ. Ευρώ, ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που χορηγήθηκε στο πρόγραμμα 2014-2020.
Μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
εκπαίδευσης την προώθηση της εμπλοκής των νέων στη δημοκρατική ζωή και εφαρμόζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027
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 Eurodesk
Το Δίκτυο της ΕΕ Eurodesk διαθέτει δομές πληροφόρησης σε 34 χώρες και συνεπώς
αποτελεί ολοκληρωμένη πηγή παροχής δωρεάν και on line πληροφόρησης σε νέους.
Το Eurodesk αποτελεί τμήμα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος
Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας. Επίσης, διαχειρίζεται την Ευρωπαϊκή Δικτυακή
Πύλη της Νεολαίας, υποστηρίζοντάς την με πλούσιο ενημερωτικό υλικό. Αναλυτικότερα,
 Παρέχει στους νέους αλλά και σε όσους συνεργάζονται με νέους πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και εθνική πληροφόρηση, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η μαθησιακή κινητικότητά τους.
 Παρέχει επίσης, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για 33 χώρες. Το περιεχόμενο
μεταφράζεται σε 27 γλώσσες στους τομείς που σχετίζονται, για παράδειγμα με τον
εθελοντισμό, την εκπαίδευση, τις ανταλλαγές νέων, την εργασία, τον πολιτισμό, την
υγεία και πολλά ακόμη θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους.

3ος πυλώνας


ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus +
Δυνατότητα σπουδών για ένα χρονικό διάστημα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά
και προετοιμασία της πτυχιακής εργασίας.
 Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την έρευνα και την
καινοτομία.
Ενδεικτικά, ο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδείχθηκε 6ο στην σειρά κατάταξης
ΑΕΙ σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας
παγκοσμίου κλίμακας.

12

 Χρηματοδότηση έργων
Από την ΕΕ συγχρηματοδοτήθηκαν επίσης βιβλιοθήκες, ερευνητικά ιδρύματα , σχολεία,
πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρουμε …
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας. Συγκεκριμένα:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Βιβλιοθήκη

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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 Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Συμμετοχή του 4ου ΓΕΛ Κορυδαλλού
σε ευρωπαϊκά προγράμματα
1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Jean Monnet «Universities4EU»,
2015-2016

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Jean Monnet, «Include European Union Values–IncludU», 2016- 2018
3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
2016-2021

Στόχοι και μεθοδολογία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Στόχοι
 Ενίσχυση της νεανικής δημιουργικότητας και καινοτομίας
 Διδασκαλία αξιών και δικαιωμάτων της ΕΕ (ισότητα, ανεκτικότητα, σεβασμός στη
διαφορετικότητα και μη-διάκρισης, κ.ά.)
 Προώθηση των δημοκρατικών αξιών
Μεθοδολογία
 Επιμορφωτικές δράσεις
 Έντυπο και ψηφιακό ενημερωτικό υλικό
 Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων:
 διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια
 καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά που συνδυάζουν ΤΠΕ,
 παιχνίδια, τέχνη και
 ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.
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Οφέλη για μαθητές & εκπαιδευτικούς
Τα οφέλη που αποκόμισαν μαθητές και καθηγητές από την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι πολλά. Καταρχάς, στον γνωστικό τομέα οι μαθητές ενημερώθηκαν για


Τα δικαιώματα, την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και για και τις
ευκαιρίες εντός της Ένωσης



Τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Την νεανική επιχειρηματικότητα και τέλος για



Την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιπλέον, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία


να αναπτύξουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες,



να εμπλακούν ενεργά και να αυτενεργήσουν σε ομαδικές δραστηριότητες,



να συζητήσουν με συμμαθητές τους

Τέλος, οι μαθητές και μαθήτριες του προγράμματος απέκτησαν μοναδικές εμπειρίες
από τη γνωριμία με μαθητές από λύκεια όλης της Ελλάδας, με φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και με φοιτητές Erasmus
Ψυχαγωγήθηκαν επίσης μέσα από quiz, και διαδραστικά παιχνίδια
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4. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europe KA3 Erasmus+ Programme
Teachers4Europe:Setting an Agora for Democratic Culture, 2019-2022
Σχέδιο Δράσης, 2019-2022: «Living in the European Union. Claiming My Rights»
Στόχος μας είναι η διαμόρφωση δημοκρατικής κουλτούρας μέσα από:


την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα



την προώθηση αξιών



τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων



τον αλληλοσεβασμό



την αποδοχή στο διαφορετικό



την ανάληψη πρωτοβουλιών
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 http://www.epas-greece.eu/wp-content/uploads/2017/12/EPAS_manual.pdf
 https://www.inedivim.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%A
C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B4%
CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-eurodesk
 https://www.inedivim.gr/sites/default/files/2020-10-inedivim-enimerotikofylladio.pdf
 http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/19/2/1325.pdf
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Dwbg8JjJywJ:www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/19/2/1325.pdf+&cd=5&hl=el&
ct=clnk&gl=gr&client=firefox-b
 http://epoliteia.gr/index.php/el/2014-10-16-22-51-50/2014-10-16-22-52-49
 http://www.europarl.europa.eu/meps/el/hemicycle.html
 https://europa.eu/european-union/topics/single-market_el
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_el
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
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